
För att tillgodose tävlingshästens behov av elektrolyter, vitaminer och antiox-
idanter i samband med tävling och krävande transporter! Det engelska ordet 
boost betyder höja upp, hjälpa upp och Rehalyt Booster höjer verkligen upp 
innehållet av vitala ämnen i din hästs foderstat i samband med tävling och 
andra hårda ansträngningar. Att ge extra vitaminer och elektrolyter vid just 
dessa tillfällen praktiseras av framgångsrika tränare i olika discipliner runt om 
i världen sedan lång tid tillbaka. Rehalyt Booster är en balanserad kombination 
av vitaminer och elektrolyter (salter) som din tävlingshäst har behov av i sam-
band med tävling. Exempelvis innehåller den höga halter av antioxidanterna 
vitamin C och vitamin E som är speciellt viktiga vid ökad muskelaktivitet.
Vitaminer är färskvaror som är känsliga för bl.a. luft, fukt och ljus, därför är 
Rehalyt Booster dospackad för enkel hantering vid resa. Rehalyt har 
marknadsförts sedan 1988 och i dag säljs Rehalyt i över 20 länder 
runt om i världen.

REHALYT BOOSTER

Produktbeskrivning: Dospackade vitaminer med elektrolyter i pulverform för häst.

Användningsområde: För att tillgodose tävlingshästens behov av vitaminer och antioxidanter i samband 
med tävling och krävande transporter.

Dosering: En dospåse dagligen, två dagar före, samt en dospåse i första fodergivan efter hård ansträngning. 
Blandas i kraftfodret.

Sammansättning: Dextros, vaniljsocker

   1000g  50g

Tillsatser:

Natriumklorid   586g   29,3g

Kaliumklorid   140g   7g

Vitamin A   1000 000IE  50 000IE

Vitamin C   100 000mg  5000mg

Vitamin D3   100 000IE  5000IE

Vitamin E   40 000mg  2000mg

Vitamin B1   20 000mg  1000mg

Vitamin B6   4000mg   200mg

Biotin    40mg   2mg

Folsyra    4 000mg  200mg

OBS! När hästen får Rehalyt skall den ha fri tillgång till vatten. Då A- och D3 vitamin lagras i kroppen 
bör man ej ge flera preparat som innehåller dessa vitaminer samtidigt!

Art nr 1070 10x50g
Art nr 1071 25x50g
Art nr 1103 50x50g
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